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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

سیندن یاهب بهسا   از شیخ االسالم ابن تیمیه  رس

علمب و محنثین و کسبدی ک  می تهاا  به  یدهب  

شن  اقتنا کسد ثببت شنه ک  امبم علی فسماده بب

من ُمسدم بس رشت شتسم ساار کسده و شهتس را  اگس

س س کجب خاابین یدجب مسا دفن کنین ررهب کنین ه

از شهبداتش اان چنین کسددن و ب  همین علهت در 

حبل حبضس محل دفن و  معلهام دیسهت یاهب چنهین 

حل  چیز  صحت دارد اب خیس؟ یاب کسی از علمهب م

فن امبم علی را می دادن؟  و اصالً علت ب  قتههل د

سبدین  و  چ  باد؟ و در چ  وقتهی رو  داد؟ و ر

؟ و همچنهین و دنچ  کسی و  را ب  شهبدت رسهبدن

ب  چ  علت امبم حسین را ب  شههبدت رسهبدن؟  و 

صهلی   یاب صحت دارد ک  ب  اههل بیهت ریهبم س 

تاهین شنه و رس از مسگشب  یدههب را  علی  وسلم

ب  صارت لخت و عساهب  بهس شهتس سهاار کهسده و 

ب  را دپاشبدینه ببشهنن و خناودهن بهسا  عارتش

شتس دو کاهب  یفسانه ببشن تب عارت یدهب را در 
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میب  ی  دو کاهب  بپاشبدن؟ و یاب صحت دارد رس 

از شهبدت امبم حسین سِس و  را در تمهبم شههسهب 

سارا  و مصس ادتقبل داده و   دمباش داده سپس ب

در مصس دفن کسده ببشنن و تمبم اان جنباتهب را 

صهلی    زان رسس معبوا  بب اههل بیهت ریهبم سا

ادجبم داده ببشن؟  )و در صارت عهنم  علی  وسلم

ان  صحت( یاب گااننه اان جمالت بنعت گهاار در د

ان  محساب می شاد اب خیهس؟ و سهزا  کسهی که  ا

جسابدبت را در میب  مسدم اشبع  می دهن چیسهت؟ 

یاب کسی ک  جلا  رخش و اشبع  اانهب را بگیهسد 

ش امس ب  معسوف و دهی از منکس ب  حسبب مهی کبر

یان اب خیس؟ لطفًب ب  صارت  واضح و روشهن  مههب 

را راهنمبای فسمبئین خناودن متعبل ب  شمب اجس 

 و ربداش خیس دهن.

داستان سوار کردن جنازه امام علی بر 

 شتر یک روایت کامالً جعلی است.
ک   شیخ االسالم ابن تیمی  ربسخ داددن ک : ااهن 

علی وصیت کسده ببشن که  رهس از  س المؤمنینامی

هب  مسگش بس رشت شتسش ساارش کهسده و شهتس را ر

چنین  کسده و هس کجب ک  شتس خاابین دفن گسدد و

کسده ببشنن، اان جساب  ب  اتفهب  تمهبم علمهب 

دروغ و سبختگی و جعلی باده، امهبم علهی چنهین 

وصیتی دکسده و چنین جساهبدی اصهالً رن دهناده و 

م از اهل علم و ادصهبف ی  را دفسمهاده هیچ کنا

ادن اان جمالت فقط از عنه ا  دروغگا دقهل شهنه 

است. و اصالً جباز دیست چنین عملی بب جنبزه هیچ 

مسلمبدی ادجبم داده شهاد و ااهن چنهین وصهیتی 

است و اان عمل همب  مثل  کسد  جنهبزه  عدبمشسو

ب  حسبب می یان و فبانه ا  در ادجبم اان کهبر 

نارد اگس منظار از اان عمل مخفی سهبختن وجاد د

محل دفن است، اصالً دیبز  ب  اان اهبدت و تاهین 

ب  جنبزه دیست بلک  می تاا  به  صهارت سهسو  و 

مخفیبد  ق س  کنن و او را در ی  دفن کهسد چه  
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دیبز  هست ک  جنبزه را ساار بس شهتس در میهب  

 نن.دگسدابمسدم 

لی ا نفهدامب علمب در مارد محل واقعهی  مهبم ع

اختالف دظس داردن، معسوف و مشهار دزد علمب اان 

است ک  امبم رس از شهبدتش در قصس حکامتی کاف  

معسوف ب  دار االمبره دفن گشت  تب بهنان شهیاه  

م بدا خاارج  و  را از ق س بیسو   مخفی بمبدن.

یورده و جنبزه را هتک حسمت کننن. )چنین کهبر  

م علهی را کهبفس از خاارج بس می یان( یدهب امب

سی  رنناشت  و خا  راختنش را حالل می دادستنن ک

جم ب  شهبدت رسبدن ع نالسحمن  اک  و  ر رسس مل

فس  مساد  اکی از افساد خاارج باد ک  بهب دو د

داگس از خاارج بسا  کشتن امبم علی، معبواه  و 

س   عمسو عبص بب هم ریمب  بست  باددن چا  ههس 

چنین هس کسهی را دفس را کبفس می دادستنن و هم 

 را ک  بب فکس و ادناش  یدب  سهبزگبر  دناشهت 

 تکفیس می کسددن.

توطئه چینی برای قتل عده ای از 

 اصحاب و جنگ امام علی با خوارج
احبداث ریبم س در مامت خهاارج به  حهن تهااتس 

اق  رسینه است امبم مسلم در صحیح خاد از ده طس

و امبم بخبر  دیهز از طساقههب  متعهند  حهناث 

مسباط ب  خاارج را دقل کسده ادن و هم چنین در 

سباس سنن و مسبدین بیشتس از صهحیحین )مسهلم و 

بخبر ( در اان رابط  حناث ب  دسهت مهب رسهینه 

ط   صلی   علی  وسهلم است. ریبم س اکسم در راب

م  )بب خاارج می فسمبان:  احقهس احهنکم صهالت  

صالتهم و صیبم  مه  صهیبمهم و قسائته  اقسئها  

مب ال قسی  ال اجبوز حنبجسهم امسقا  من االسالم ک

ن السومیة لئن ادرکهم ألقتلنهم قتل مامس  السهم 

أانمب لقیتماهم فبقتلاهم ) –و فی روااة  – (عبد

قتلهم عنهن  اهام  فب  فهی قهتلهم اجهسًا لمهن 

القیبمههة اقتلهها  اهههل االسههالم و اههنعا  اهههل 
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کنام(االوثب  از شهمب در مقببهل دمهبز و  . هس 

روزه و قسائت قسی  یدب ، دمبز و روزه و قسائت 

می شهمبرد، یدهب   خاد را کم و ادنک و دهبچیز 

تجهبوز هباشهب  قسی  می خاادنن امب از حنجهسه 

دمی کنن از اسالم بیسو  می رودن همبدنن بیهسو  

رفتن تیس از الش  حیاا  شکبر شنه اگس یدههب را 

می  ب ینیم همبدنن قام عبد یدهب  را به  قتهل 

هس کجهب  –و در روااتی داگس می فسمبان  –دم رسب

روز  درک  یدهب را دانان بکشینشب  بساستی که  

قیبمت  ب  قبتلین یدب  اجس و رهبداش داده مهی 

ب   شاد یدهب امت اسالم را می کشنن در حبلی ک  

بت رسستب  کبر  دناردن. تمبم اصحبب ریبم س بس 

فب  دظهس داشهت ک  نکشتن یدب  ات ن امهب کسهی 

شهب  دسهتار  یمًب بب یدب  جنگین و ب  کشتنمستق

چنب  ک  در صحیحین )مسلم داد امبم علی باد. هم

صلی یمنه ک  ابی سعین خنر  از ریبم سو بخبر ( 

تمس  مبرقة )دقل کسده ک  فسماد:     علی  وسلم

علی حین فسقة من النبس تقتلهم أولی الطبئفتین 

ی در . ب  هنگبم بسوز اخهتالف و دو دسهتگ(ببلحق

ک   میب  مسلمین، گسوهی از اسالم جنا می شادن  

می  دزداک تسان دست  و طبئف  ب  حق، بب یدهب  

وز جنه  دههسوا  جنگن همین شن امهبم علهی در ر

ب  یدب  ر ا ب  قتل رسبدین چا  خاارج در محلی 

اسم حسوراء جم  شنه باددن، ب  یدب  حسورا  می 

لهی گفتنن. ق ل از اان ک  جن  رن دههن امهبم ع

را به  دهزد یدهب   رضی   عنهمب ع ن  ابن ع بس

جهت منبظسه فسستبد و در دتیج  بحهث و گفتگها  

حق  ابن ع بس بب یدب  دزداک ب  دصفشب  ب  سا  

ن رس از ی  ببزگشت  و بقی  بس عقینه خاد مبدند

  شهبدت رسبدنه و حیاادهبت ع ن  رسس خ بب را ب

امبم علی دیز و اماال مسلمبدب  را غبرت کسددن 

مسدم را بسا  جن  و رواهبروای بهب یدهب  فهسا 

خاادن و احبداث ریبم س در رابط  بب خهاارج را 
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ب  مسدم گاشزد کسده و وجاد دشبد  هب و عالمهبت 

ذکس شنه در احبداث را در افهساد خهاارج بهسا  

 مسدم ثببت کسد.

و اان حناث ریبم س را ب  ابد یدب   ادناخت ک  

دب  مسد  بب دسهتهب  دهبقو و ی در میب  فسماد:

کاتبه وجاد دارد ک  رو  اکی از رستبدهباش تک  

گاشتی اضبف  یوازا  است، رس از رباب  جنه  در 

میب  جنبزه هب  خهاارج دقیقهًب چنهین فهسد  را 

س   رینا کسددن. هم چنب  ک  ق الً ذکس شن وقتهی 

دفس از خهاارج جههت قتهل سه  دفهس از بزرگهب  

 نالسحمن رسس ملجم مساد  مسلمین یمبده شندن، ع

مافق شن امبم علی را در روز جمع ، هفنهم مهبه 

ب  سبل چهل هجس  ب  شههبدت بسسهبدن، م برک رمض

به  مسهجن  وقتی امبم علی بسا  ادا  دمبز صه ح

فی  ک  خهاد را مخ تشساف یورد ابن ملجم مساد  

سبخت  باد او را بب شمشهیس زد. سهنت در میهب  

و امیسههب  جبدشهین  مسلمین همین باد ک  خلفبء

ین و یدب  دمبزهب  رنجگبد ، دمبز جمع   دمبز ع

و دمبزهب  طلب ببرا  و خارشین گسفتگی و دمبزه 

نن  جنبزه و غیسه را بسا  مسدم ب  امبمت بخااد

سی  بهمب  امیس جن ، امبم دمبز دیز باد. امه ک

ک  خااست امیس معبوا  را ب  قتل بسسهبدن عهنه 

ا زخمهی کنهن امهب ا  می گاانن مافهق شهن او ر

رزشکب  و  را عالج کسددن و ب  او گفتنن ب  علت 

خی  ضسب  ا  ک  خارده دسلش قط  خااهن شن. و بس

داگس می گاانن: امیس معبوا  قسمتی از مسجن را 

ب  صارت دااار و حصبر جنا کسده باد تب خهاد و 

ُامسا و افساد عبلی رت   حکامت اسالمیش در یدجب 

نن تب مخبلفین دستشب  ب  رشت سس و  دمبز بخااد

هسهتنن  .خلیف  دسسن اگس چنین کبر  کسده ببشهن

نین مکبدههبای را اکسبدی ک  دمبز خا دهن  در چ

 مکسوه می دادنن.



 

8 

و امب کسی ک  خاد را بسا  کشتن عمسو ابن عهبص 

چا  ی  روز عمهسو  یمبده سبخت  باد مافق دشهن 

ابن عبص ب  دمبز ص ح دیبمنه باد بلک  فسد  ب  

برج  را جباگزان کسده باد وقتهی ی  مهسد اسم خ

او را ب  قتل رسبدن و مطمئن شن عمسو ابن عهبص 

صن قتهل عمهس را  ودیست و خبرج  است گفت: من ق

کسدم امب خنا قصن قتل خبرج  را داشت رس خبرج  

می  دیز مبدنن عمسو شن )مبدنن عمسو کبفس شهن( 

ا   گاانن: مسلمبدب  ق س امبم علی و امیس معبو

عبص را از تسس فتن  خاارج مخفی کسددهن  و عمسو

و از تسس خاارج باد ک  معبوا  را رشهت داهاار 

دبم « ساءخض»جبم  در قصس حکامتی ک  جلا  مسجن 

داشت دفن کسددن و همین ق س است ک  مسدم ی  را 

ب  ق س ریبم س خنا هاد علی  السالم می شنبسنن. 

ک   ب  اتفب  علمب حضست هاد ب  دمشق دیبمنه بل

یهبم س  اشب  در کشار امن همبدجبای که  به  را

نن بس گزانه شن دفن گشت  ادن. و عنه ا  می گاا

 سکادت حضست هاد ب  مک  هجست کسده و در همبدجب

کسده و در مک  منفا  است و هیچ عهبلمی دگفته  

بهبب »ک  در دمشق است. امب ق س  ک  در بیهسو  

ب  ق س معبوا  مشهار است ق س معبوا  « التصغیس

برسب و اهل تقا  باد و سس ازان است ک  مسد  رر

مسدم حکامت کسد و امبم علی دیز در  چهل روز بس

تب  همبدجب دفن شنه و ق سش بب خبک اکسب  شهنه 

 مخفی بمبدن.

مشهور نجف، قبر امام علی زیارتگاه 

 نیست
اهل علم بس اان امس اتفب  دظس داردن که  ق س 

  عنه ا  امبم در زابرتگبه مشهار دجف دیست بلک

ست یمی گاانن مغیسه رسس شع   در  دجب مهنفا  ا

جف  مبم علهی در د هیچ عبلمی دفسماده ک  ق س ا

است جبلب اانجبست بیش از سیصن سهبل از شههبدت 

امبم علی گاشت  باد و هنهاز کسهی به  زاهبرت، 
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زابرتگبه دجف دسفت  باد در حبلی ک  مسهلمبدب  

جف  زابد  از اههل بیهت، شهیع  و سهباسان در د

نی یزدنگی می کسددن،    ق س رس از سیصن سبل اع

در زمب  حکامت بنی باا  ک  اکهی از ربدشهبهب  

غیس عسب باد، ب  عناا  زابرتگبه ادتخبب شهن و 

ب  ق س امبم علی دبمگاار  شن. داستبدهبای دیز 

  ق س ابط  بب یمن  رشین خلیف  ب  سها  یدر ر

 رواات کسده ادن امب قببل اعتمبد دیستنن.

 دت امام حسینشها
امبم حسین ک  لعنت بس قبتلش  و هم چنین لعنهت 

باد در روز  ،بهبد بس کسی ک  به  قهتلش راضهی 

هجس  شهین شهن، کسهی  66عبشارا )دهم محسم( سبل 

ک  بسیبر بسا  کشتنش تالش می کسد شهمس رسهس ذ  

الجاشن باد ک  چننان ببر ب  جبدشهین ازاهن در 

دبم  داشهت و  حکامت عسا  اعنی ع ین  رسس زابد

بب  ببألخسه ابن زابد دیز ب  جنه  و رواهبروای 

امبم حسین دستار داد، ابن زابد، عمس رسس سهعن 

ن   ابن ابی وقبص را ب  جبدشینی خاد در ااهن ج

ادتخبب کسد هس چنن ک  امبم حسین مبدنهن سهباس 

مسلمبدب  ب  یدهب گفت بب خاد جن  یور دیبورده 

ت او را یزاد و قصن جن  دنارد و از یدهب خااسه

بگاارد تب ب  سا  منان  ببزگشهت  و اهب او را 

ب   ب  دزد رسس عمااش ازان بفسستنن اب بتاادن 

نن « ثغس» رفت  و بب کفبر بجنگن امب یدههب گفت

اب ببان ب  اسبرت یدهب در یان اهب بهب او مهی 

جنگنن امبم حسین اسبرت را ق ال دکسد و بهب او 

و اهبرادش  جنگین تب خاد و عنه ا  از خهبدااده

را ب  شهبدت رسبدندن سپس جنبزه و خهبدااده اش 

سههس معبواهه  در دمشههق  رسههس را بهه  دههزد ازاههن

فسستبددن ازان ب  قتل امبم حسین دستار دهناده 

نن  باد بلک  از کشتنش دیز خاشحبل دشن مهی گاا

وقتی جساب  را فهمین گفت: لعنهت خهنا بهس بهن 

د زابد ببد ب  خنا ساگنن اگس در میب  ابن زاهب
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 و حسین صل  رحمی وجاد داشت حسین را دمی کشهت.

ازان خااست بب اان جمل ، ادعب  ابهن زاهبد را 

زاس ساال ب سد ک  خهاد را از ابهی سهفیب  مهی 

دادست. )اباسفیب  از بنی امی  و امبم حسین از 

بنی هبشم باد( و بنی امی  و بنی هبشهم ههس دو 

 از بنی ع ن منبف بادن.

امهبم حسهین و خهبدااده رواات شنه وقتی جنبزه 

مبم  ااشب  ب  دزد ازان رسیندن گساه  و زار  ت

کبن و منزل ازان را گسفت ازان احتسام و مح ت 

فساوادی را ب  دس ت خبدااده ااشب  اظهبر کسده 

و رسسش علی را در بین مبدن  دهزد ازاهن و اهب 

ب   رفتن ب  منان  مختبر کهسد که  علهی رفهتن 

ی در مسهجن جهبم  منان  را ادتخبب کسد امب محلو 

دمشق ک  ب  زدنا  علی ابهن حسهین معهسوف اسهت 

ببطل و بی اسبس است امب متبسفبد  بب وجاد هم  

بب  صبص شهسعی را  اانهب ازان د  تنهب حهن و ق

قبتلین امبم حسین اجسا دکسد بلک  بسا  تهناوم 

تل  حکامت و ملک خااش اهبرا  و  را دیهز به  ق

قل  رسبدن. در اان رابط  اشهعبر  دیهز از و  د

 گشت  ک  کفس صساح و یشکبر است:

لمب بنت تلک الحمال و اشسفت                      

 تلک السوؤس الی ربوی جیسودی

دعق الغساب فقلت دح او ال تنح                       

 فلقن قضیت من الن ی داادی

نظر مردم در رابطه با یزید ابن 

 معاویه
ن متفبوت است، دظس و رأ  مسدم در رابط  بب ازا

بعضی او را کبفس رنناشت  و حتی رنرش را تکفیس 

تی  کسده و ب  همین ادنازه بسننه دکسده بلک  ح

ابههابکس و عمههس و عثمههب  و جمهههار مهههبجسان و 

ان  ادصبر را دیز مستن و کهبفس دادسهت  ادهن ا

گسوه رافض  دبم داردن ک  جبهل تهسان و گمهساه 

ا ب  خهنا تسان مسدمب  ادن و بیشتسان دروغهب ر
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و ریبم س و اصحبب اهل بیت بست  ادن رس افتهسا 

نن افتهسا و دروغ  و دروغ بستنشب  ب  ازان مبد

بستن ب  ابی بکهس و عمهس و عثمهب  اسهت بلکه  

 دس تًب بسیبر ادنک و دبچیز است.

گسوهی داگس و  را از جمله  ائمه  و ریشهاااب  

دانی و خلیف  هب  عبدل و صبلحین درگبه خهنا و 

  شهمسده ادهن و گسوههی داگهس و  را حتی صهحبب

ل    ریبم س دبمینه ادن که  ااهن ادعبههب از جم

ست  روشن تسان و واضح تسان جهبلت هب و ضالتهب ا

ربدشبهب  مسلمب  ازان ربدشبهی است مبدنن سباس 

ک  دیکی و بن  فساوادی داشت  است قال صحیح در 

نن قهال در رابطه  بهب سهباس درابط  بب او همب

ب   ربدشبهب  است در جبهب  داگس ااهن بحهث را 

 طار مفصل شسح داده اام.

نقد و بررسی روایات مربوط به یزید و »

 «شهادت امام حسین و محل دفن وی

اک به  رود فهسات  امبم حسین در محل کهسبال دزد

شهین گشت  و جنبزه و  در همب  محل دفن شهنه و 

سس بسانه شنه اش ب  دزد ع یهن  ابهن زاهبد در 

ده شن اان چیز  است ک  امبم بخهبر  کاف  فسستب

در صحیح خاد و عنه ا  داگس از ائم  ی  را دقل 

امب حمل جنبزه ب  سا  شبم به  دهزد کسده ادن. 

ازان در روااتهب  منقطعی یمنه ک  ههیچ اهک از 

اان روااتهب ثببت دیستنن حتی در بعضی از یدهب 

کلمبتی وجاد دارد ک  شکوی در سهبختگی بهاد  ی  

گاارد مهثالً در اکهی از ااهن روااهبت  ببقی دمی

یمنه ک  ازان بب تک  چابی لهب امهبم حسهین را 

ببال زده و ی  را ب  ددنادهباش کشینه و عنه ا  

از اصحبب مبدنن ادس ابن مبلک و ابهی بهسزه در 

دن  یدجب حضار داشت  و از اان کبر دهی کهسده ا

 ک  اان، ادحساف و عاض کسد  مبجسا است.

ک  اوالً هم چنب  ک   در احبداث صحیح یمنه کسهی 

اان کبر را ادجبم داده ع ین  ابن زابد باد د  
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ازان در اان رواات ازان را ب  جب  ابهن زاهبد 

تل  گااشت  ادن شکی دیست ک  ابن زابد دسهتار ق

امبم حسین را صبدر کسده و امس کسد تب سهسش را 

 ب  دزد و  ب سدن.

مین خبطس ثبدیًب رس از اان مبجسا ابن زابد ب  ه

از جبدب مسلمین کشت  شهن چیهز  که  مهبجسا را 

بیشتس روشن می کنن اان است ک  دو صحبب  ماکار 

در شبم د اده ادن بلک  در ی  هنگهبم در عهسا  

سکادت داشت  ادن. دروغگااب  سبزدنه اان رواات 

حناقل همهین ادهنازه یگهبهی دناشهت  ادهن تهب 

بنادنن ب  چ  چیهز  اسهتنبد کهسده ادهن. امهب 

داستب  حمل و ادتقبل جنبزه و اب سس امبم حسین 

ب  مصس ببطل و جعلی است تمبم علمب بس اان رأ  

متفق ادن ک  زابرتگبه مشهار ب  ق هس حسهین در 

مصس کبمالً سبختگی است د  جنبزه و د  سهس امهبم 

 حسین در یدجب دفن دشنه است.

ه حکههامتی اوالد رااههن زابرتگههبه در اواخههس دو

صس ع ین  ابن قن اح ک  دواست سبل بهس مملکهت م

ه و در زمههب  دارالههنان محمههاد دحکامههت کههس

می  حکامتشب  دبباد گسدان سبخت  شن یدهب ادعب 

کسددن از اوالد حضست فبطم  هستنن و ادعب  شهسف 

دسب و خبدنا  می کسددن در حبلی ک  دادشهمننا  

سب  مو متخصصین علا ادسبب مهی گاانهن حسهب و د

ی گاانن جنو بهزر  یدهب  شسافی دناردن و بعضی م

ربیب شساف حسینی است ک  ب  خبطس رسین  به  او 

شهسف خبدهنا  و دسهب مهی در دسب است ک  ادعب  

کسام می گاانن اان گهسوه، مهاهب و کننن علمب  

 عقینه منکس و خ یثی داشت  ادن.

مااهب شیع  را در مصس علنی کسددن امهب بیشهتس 

ی ث افساد بزر  و افهساد عهبد  یدههب مهاهب خ 

یث  قسامط  ببطنی  را داشت  ادن ک  از جمل  خ 

تسان ماه هب  رو  زمین و خطسدهبک تهس از داهن 

 اهاد و ماهب اهاد و دصبر  است.
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ان  ب  همین خبطس باد ک  تمبم کسبدی که  به  ا

جمبعت ریاستنن اهل کفس و دفب   و بنعت فالسهف  

و اببحی  و رافضی و امثبل اانهب باددن ک  اهل 

شکی در کفس  بهاد  ااهن عقباهن و  علم و معسفت

 مااهب دناردن.

رنجم سبخت  شنه  زابرتگبه ماکار در مصس در قس 

  دولهت و حکهامتی که  ی  را است منتی رس از ی

سبخت  باد بب مس  عبضن یخسان ربدشبهشب  منقسض 

شن. یدچ  در رابط  بب محل دفن سِس امهبم حسهین 

ک   مارد اعتمبد ببشن گفت  زبیس بن بکبر اسهت 

در کتبب )ادسبب قساش( می گاان: سس امبم حسهین 

ب  منان  ادتقبل داده شن و در یدجب منفا  است 

زبیس یگبه تسان و مارد اعتمبد تهسان عهبلم در 

قل  یز منبسهب و ع علم ادسبب است و گفته  اش د

 رسنن است.

ق س رسسش علی، بسادرش امبم حسن و عمها  رهنرش 

بب رسهس جهب اسهت. اباالخطهدحضست ع بس دیز همب

دحی  ک  ب  او می گاانن صبحب دو دسب، دس ی از 

امبم و دس ی از دحی  در کتبب )العلم المشههار 

فی فضل األابم و الشهار( همب  جمل  زبیس را از 

محمن رسس امبم حسن دقل کسده و سپس مهی گااهن: 

ی   وقتی سس امبم حسین ب  منان  رسهین بنهی ام

ن ( بادده ن صهنا  دزد عمسو بن سعین )حبکم منا

شیا  و زار  را شنینه و رسسهینه صهنا  چیسهت؟ 

سِس  گفتنن صنا  گسا  زدب  بنی هبشم اسهت چها  

حسین را دانه ادن شیا  و زار  می کننهن. سهپس 

را به  دهزد  ناباالخطبب می گاان: سس امبم حسی

عمسو بن سعین بسددن گفت ا  کبش امیس المامنین 

مهی سس حسین را دزد من دمی فسسهتبد و در یخهس 

ثببت می کنن ک  سس امهبم حسهین  1گاان: اان اثس

ثس  ب  منان  ادتقبل داده شنه است و جز ااهن ا

دست دیست و زبیس یگبه تسان عبلم  درقال صحیحی 

                                                 
 اثس ب  قال صحبب  و تببعین گفت  می شاد. )متسجم(. - 1
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در علم دسب است. امب یدچ  می گاانن سهس امهبم 

ست  حسین در عسقال  مصس دفن شنه است داسهتبدی ا

ن سبختگی و ببطل ک  هسگز ی  را ق هال دمهی کنه

ی   کسی ک  اک ذره عقل داشت  ببشن چا  بنهی ام

بب وجاد هم  دشمنی هب و کین  و عناوتی که  در 

فن  دل داشتنن چگاد  تصار می شاد ک  بس محهل د

سس امبم حسین زابرتگبه بسهبزدن؟ ااهن کهبر در 

زمب  بنی ع یهن رو  داده، در روزههب  شکسهت و 

زمب  رو  یورد  دک تهی و بهنبختی به  یدههب و 

حکامتشب  اعنی در زمب  فسمبدسواای قبسم  اواخس

عیسی رسس ظبفس ک  در سن رنج سهبلگی رابسهت را 

ب  و  سپسددن. چا  روز جمع  ابزدهم محسم سهبل 

متالن شنه و در روز کشت  شهن  رهنرش ظهبفس  544

حکامهت  549اعنی در روز رنجشن   یخس محسم سهبل 

را در دست گسفت. بیعت و امبمت ههیچ حهبکمی در 

 دکی جباز دیست.سن کا

اان حبکم کادک، در شب جمع  هفنهم مبه رجب سبل 

رس از ابزده سبل و شش مبه عمهس فهات کهسد.  555

زابرتگههبه مشهههار مصههس در زمههب  حکامههت و  در 

قههبهسه سههبخت  شههن، سههبختن گن ههن و ببرگههبه و 

زابرتگبه ماسام ب  زابرتگبه سِس امبم حسین فقط 

لط  از دست ب  خبطس خاد شیسانی و کسب قنرت و س

صس  رفت  و جلب اعتمبد دوببره مهسدم مسهلمب  م

باد و کبر  عمن  و قصن  و بسدبمه  راهز  شهنه 

باد بسا  کسب اعتمبد و طسفنار  مسدم، سهبزدنه 

 رافضی رز اکی  دیز فسد  باد ب  دبم طالئ  رسس 

 .باد

هیچ کنام از دااسننگبدی ک  در رابط  بب شهبدت 

سس امبم حسین، کتبب داشت  ادن  دگفت  ادن که  

م برک امبم حسین به  کشهار  غساهب بهسده شهنه  

ط   است. و چیز  ک  اباالخطبب ابن دحی  در راب

حل داشهت ، مهارد  بب سبختگی و جعلی باد  ی  م

 اتفب  اهل علم است.
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گفتبر در اان مارد و ماارد مشبب  بسیبر زاهبد 

است چا  ب  س ب شهبدت امبم عثمب  و امبم حسین 

ابد  رنان امنه و دروغ و افتساههب  فتن  هب  ز

بسیبر  سبخت  شنه عنه زابد  از مسدمب  قنام و 

جنان در ااهن فتنه  ههب و افتسائهبت افتبددهن 

ادههااع اکبذاههب و افتسائههبت بهه  هههس دو امیههس 

المؤمنین عثمب  و علی دسه ت داده د، بخشهی از 

اان افتسائبت را دوستب  و شیعیب  و بخشی داگس 

صاصًب رس از شهبدت امبم عثمب  را دشمن سبختنن خ

ک  دروغ رسدازاهب زابد شن. در رابط  بب امهبم 

علی افتسائبت زابد  از دو طهسف دوسهت و دشهمن 

 سبخت  شنه ک  امبم علی از هس دو بس  است.

ببألخسه بنعت سبز  کبرش ب  جبای رسین ک  شهسحش 

بسیبر طاالدی است مبدنن: بنعت سبز  روز عبشارا 

  شنه و ا  اانک  در روز عبشارا ک  اخیسًا سبخت

عنه اای عزا و مهبتم  گسفته  و در ی  مجهبلس، 

کبرهبای از ق یل شیا  و زار  و خاد زدی و خاد 

یزار  و ستم بس حیاادبت ادجبم گسفت  و همچنین 

ب  اولیب  بزر  الهی ک  در قنام األاهبم وفهبت 

تاهین مهی شهاد و  کسده ادن، دشنبم و اهبدت و 

روغهب  زابد  ب  اهل بیت دس ت می افتسائبت و د

دهنن ک  تمبم اعمبل ماکار از جبدب قسی  و سنت 

شنه ادهن )و در مقببهل بهنعتهب   و اجمبع دهی 

فساوادی از جبدب دشمنب  مبدنن: بسربای جشهن و 

سسور و غسل و راشین  ل بس دا و عطس افشهبدی و 

 غیسه در همین روز سبخت  شنه است(.

مبل مشسوع و )مقبم حسن و حسین و اع

 دب مشسوع ب  هنگبم مصی ت(
خناودن متعبل در روز عبشارا، امبم حسین را ب  

درج  رفی  شهبدت مکسوم و عزاز سبخت  و همچنهین 

قبئل و همنستبدش و هس کس ک  ب  قتلش راضی باد 

را ست و خاار و ذلیهل کهسد و اسهاه و امهبم و 
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مقتههنا  حسههین در شهههبدتش، شهههنا  ق ههل از او 

 هستنن.

مب ح سن و حسین سین و سسور جاادب  بهشتی ادن ا

چا  هس دو در زمب  عزت و قنرت و حکامهت اسهالم 

تسبیت شنه و از هجست و جهبد و ص س بس اذاهت و 

یزار ب  خبطس خنا، بههسه ااهی د هسده باددهن، 

خناودن متعبل یدهب را ب  شهبدت، مکسوم و معهزور 

کسد تب همبدنن سباس افساد اههل بیهت  درجه  و 

هب مق بم و منزلتشب  کبمل گشت  و درج  کبمل ید

را درابفت کننن و بساستی ک  شهبدت امبم حسهین 

 مصی تی عظیمی باد.

خناودههن متعههبل بهه  هنگههبم مصههی ت دسههتار بهه  

و بشوس »استسجبع  فسماده همچنب  ک  می فسمبان: 

الصببسان الاان إذا أصببتهم مصی ة قبلاا إدهب 

لهیهم صهلاات مهن هلل و إدب إلی  راجعا  أولئک ع

بهه  « ربهههم و رحمههة و أولئههک هههم المهتههنو 

بسدبههبرا  بشههبرت دهیههن یدبدیکهه  بهه  هنگههبم 

مصی تشب  می گاانن: مب هم  متعلق ب  خنا باده 

و همگی ب  سا  او ببز می گهسدام یدهب  کسهبدی 

هستنن ک  از جبدب رسوردگبرشب  رحمت و بسکت بس 

 یدب  است و یدهب هناات ابفت  هستنن.

سلم و بخهبر ( از ریهبم س اکهسم در صح یحین )م

مب من مسلم اصبب بمصی ة »رواات شنه ک  فسماد: 

دی  فیقال إدب هلل و إدب إلی  راجعا  أللههم أجس

فی  فی مصی تی و اخلف لی خیسًا منهب،إال یجسه   

هس مسلمبدی ک  ب  « مصی ة و أخلف ل  خیسًا منهب

ب   مصی تی گسفتبر یان بگاان: مب همه  متعلهق 

خنا هستیم و همگی به  سها  او بهس مهی گهسدام 

خناودههنا در مصههی تم مههسا اجههس و رههبداش عطههب 

فسمههاده و بهتههس از یدچهه  از دسههت داده ام را 

بساام جباگزان فسمب، قطعًب خناودن او را اجس و 

رههبداش عطههب فسمههاده و بهتههس از ی  را بههسااش 

 جباگزان خااهن کسد.
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ج  جبلب اانجبست ک  امبم احمن و امبم ابه ن مب

ک   از فبطم  دختس امبم حسین رواات کسده ادهن 

امبم حسین از ریبم س دقل می کنهن که  فسمهاد: 

یاکس مصهی ة و إ  » مب من مسلم اصبب بمصهی ة ف

قنمت فیحنث عننهب إستسجبعب کتهب   له  مثلههب 

هس مسلمبدی ک  به  مصهی تی گسفتهبر « اام أصیب

یان ههس وقهت که  ی  مصهی ت را به  اهبد یورد 

اان: إدب هلل و إدب إلی  راجعا ، خناودن همب  بگ

ادنازه بسااش اجس و ربداش مهی دااسهن که  روز 

اول مصی ت و گسفتبر  داشت  است هس چنن ک  منت 

سپس  شهنه ببشهن.  زمبدی طاالدی از وقاع مصی ت 

اان حناث را فبطم   از امبم حسهین بهبزگا مهی 

کنن فبطم  اای ک  شبهن شهبدت رنرش باده اسهت. 

زمهب  و  رب  شک و تسدان دیست ک  بب وجاد مسوج

قنمت اابم، ببز هم مصی ت کسبال و شههبدت امهبم 

چ   حسین همیش  ب  ابد مسلمبدب  می افتهن رهس 

مل  بزا  سنت ریهبم س ع است ک  هس مسلمبدی ب  

کسده  و هس وقت ااهن مصهی ت را به  اهبد یورد 

ک   استسجبع کنن تب همب  اجس  را درابفت کنهن 

قاع حبدثه  عظهیم مسلمبدب   در روز عبشارا و و

 کسبال درابفت کسده ادن.

امب اگس مسلمبدی رس از منت زمهبدی طهاالدی به  

هنگبم ابد یور  ی  مصی ت کبرهب  دبمشهسوعی را 

ادجبم دهن ک  ریبم س اکسم ی  را در زمب  وقاع 

ماده و از ی  دههی دبمشهسوعی را  مصی ت من  فس

ا در زمب  وقاع ادجبم دهن ک  ریبم س اکسم ی  ر

مصی ت من  فسماده و از ی  دهی می کنن مبدنهن: 

خاد زدی، سین  دراهن ، واواهال گفهتن و غیهسه، 

بنادن ک  عقابت و سزا  او بسیبر خطسدبک تس از 

کسی است ک  یدهب را در لحظ  اول وقهاع حبدثه  

در صحیحین )مسلم و بخهبر ( از  مستکب شنه است.

می ع ن  ابن مسعاد رواات شنه  ک  ریبم س اکسم 

عب  فسمبان: لیس منوب من ضسب الخهنود و شهقو و د
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بنعا  الجبهلیة کسی ک  بس صارت خهاد کابیهنه، 

سین  را ربره کسده و مبدنن زمب  جبهلیت واواال 

 بگاان، از مب دیست.

ات  سی اشهعس  روا همچنین در صحیحین  از اباما

 است ک  فسماد: أدب بسٌ  ممب بسٌ  من  رسال   إ 

رسال   بسٌ  من الحبلقة و الصبلقة و الشبقة من 

  بس  باده، بس  هسهتم یاز هس یدچ  ریبم س از 

بساستی ک  ریبم س اکسم از کسی که  به  هنگهبم 

مصی ت ما  خاد را بکشن و اهب صهنااش را بلنهن 

 کسده و اب سین  را ربره کنن، بس  باد.

ک   در صحیح مسلم دیز از ابامبلک اشعس  یمهنه 

أرب  فی أمتی من أمس الجبهلیة »م س فسماد: ریب

ال اتسکادهن: ألفخس ببألحسبب و الطعن فی األدسبب 

و « و األستسقبء ببلنجام و النیبحة علهی المیوهت

ألنبئحة إذا لم تثب ق ل ماتهب تقبم اام »قبل: 

من  القیبمة و علیهب سهسببل مهن قطهسا  و درع 

  چهبر اثس از یثبر زمب  جبهلیهت در میهب« جسب

ب   امتم ببقی مبدنه ک  تسک دمی کننن: افتخبر 

حسههب و دسههب خههاد، طعنهه  زد  بهه  حسههب و دسههب 

داگسا ، طلب ببرا  ب  وسیل  ستبره هب و داد و 

فسابد واواال کسد  بس مهسده و همچنهین فسمهاد: 

می کنهن، اگهس از  زدی ک  بس مسده داح  خاادی 

عمههل خههاد رشههیمب  دشههاد در روز قیبمههت وقتههی 

و زرههی از  2ی شاد ریساهنی از قطهسا بسخبست  م

 گس  بس تن دارد.

در اان رابط  احبداث بسیبر است اان هم  عقابت 

و سزا بسا  ارتکبب اعمبلی همچا  واواال و داح  

گس  ک  اعمهبلی دا سساای است چ  بسسهن به  اان

همچا : ظلم و ستم بس مسلمبدب  )اصحبب(، لعن و 

کبر  کسد  دب  و همیدفسان و دشنبم و تاهین ب  

ک   بب کفبر در رسین  ب  اهناف ضن دانهی خهاد 

                                                 
تب  مبدنن صنابس گسفت  و ب  شیسه اای است ک  از بعضی از درخ - 2

 شتس می مبلنن. ألمنجن ببب قبف )متسجم(.
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ادناختن فتن  و فسبد و اختالف در میب  مسهلمین 

 است دیز ب  ی  اضبف  می شاد.

)تاثیر احادیث ضعیف و موضوع در ظهور 

 و انتشار بدعت(
باده ادهن که  احهبداثی جعلهی و  سنوی گساهبای 

 سبختگی را رواات کسده و اب بس ااشب  رواات شن

ک  ربا  بنعتهب  مخصاص روز عبشارا را بس یدهب 

گااشت  ک  بنان گاد  خااست  ادن بب اعمبل اهل 

بب  تشی  مقببل  کننن، در واق  ب  وسیل  ببطل 

ببطل مقببل  کسد و بنعت را بب بنعت ربسخ داده 

ادن، هس کنام از اان دو اعمبل بیشتسان فتن  و 

فبر را در  رسهین  فسبد را ب  دد بل داشت  و ک

ب  هنفشب  بهتس ابر  می دهن مبدنن حناث طاالدی 

)غسل عبشارا( که  مهی گااهن: کسهی که  در روز 

هس  عبشارا غسل کنن در طال سبل مساض دمی شهاد 

کس ک  در ی  روز چشمب  را سسم  بمبلن ی  سهبل 

 درد چشم رینا دمی کنن.

در اان رواات، اعمبلی داگس مبدنن: حنب گهسفتن 

ز عبشهارا، بهب اکهناگس دسهت )حنببننا ( در رو

داد  و غیسه دیز، ابفت می شاد ب  اتفب  تمهبم 

محنثین اهل سنت، ااهن حهناث و امثهبل ی  دروغ 

محض و جعلی و سبختگی هستنن هس چنن ک  در بعضی 

مؤ  از کتببهب  حناثی ابفت می شهادن و هسهتنن 

مب  لفینی ک  گفت  ادن: اان حناث صهحیح اسهت ا

ت  همچنب  ک  ق الً گفت  ا ام بنو  شهک چنهین گف

مت  اای کبمالً غلط است و هیچکنام از ریشاااب  ا

اسالم غسل کسد ، سسم  ب  چشم زد  حنهب بسهتن و 

غیسه را در روز عبشارا مستحب دنادست   ادهن و 

حتی اک دفس از کسبدی ک  بتاا  در امارات دانی 

ب  و  مساجع   کسد چنین مارد  را ذکس دکسده و 

م س اکسم و جبدشیبدش ابهابکس اان اعمبل را ریب

و عمس و عثمب  و علی ادجبم دناده ادن. ااهن و 

امثبل ی  در هیچکنام از مسبدین معت هس حهناثی 
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مبدنن: مسنن امهبم احمهن، مسهنن اسهحب ، سهنن 

حمین ، مسنن داالدی، مسنن ابااعلی و غیسه و اب 

 ردر هیچ کنام از صحبح ست  و سنن و سهباس یثهب

اوطأ امهبم مبلهک، کتهبب حهناث محنثین مبدنن: م

وکی ، مصهنف حهبفع ع هنالسزا  و اهب کتببههب  

ارزشمنن امبم ابن منصار، امبم ابن ابی شی   و 

ان  غیسه ابفت دمی شاد. )بب تاجه  به  وجهاد ا

ای از اههل بهنعت  رواات جعلی و سبختگی( عنه ا

گمب  کسده ادن ک  کسبدی ک  در روز عبشارا غسل 

ه و اب حنب ب  ما  خاد کسده اب سسم  ب  چشم زد

بزدنن اان کبرهب را ب  خبطس دشمنی و عناوت بب 

اهل بیت و ادتقبم گسفتن  از یدهب  ادجهبم مهی 

دهنن، امب اهل سنت واقعی ب  یدب  ربسخ داده و 

بسائت خاد را از دشمنی بهب اههل بیهت ریهبم س 

هل  اعالم داشت  و روشن کسده ادن ک  در واقه  ا

ق دوستی و مااالت بب اهل سنت، بیشتس مستحق و الا

 بیت هستنن و در حقیقت دیز چنین است.

امب هستنن کسبدی از اهل سنت )بب وجاد مح هت و 

مااالت و دوستی فساوا  بب اهل بیت، ب  علت عنم 

اطالع از سبختگی بهاد  چنهین روااهبتی( واقعهًب 

گمب  کسده ادن ک  چنین اعمبلی در روز عبشهارا 

ان مستحب است. حبل خهنا مهی دا دن چه  کسهی ا

رواابت را جعل کسده و چنین بنعتهبای سهبخت  و 

بب  یاب واقعًب هنفش دشمنی بب اهل بیت باده اب 

شیع ؟ امب در ههس حهبل، ههناات را بباسهتی از 

اق  خناودن گسفت و گشتن ب  دد بل ههناات از طس

 غیس خنا، گمساهی است.

بس مب واجب است از کتبب و سهنتی که  از جبدهب 

بسا  مب دبزل شنه ریهسو  کهسده و  رسوردگبرمب 

ک   ب  راه راسهت ربا نهن ببشهیم، راه کسهبدی 

ه دخناودن دعمت )اامب ( را ب  یدب  عطهب فسمها

اعنی ریبم سا ، تصناق کننهنگب  یدهب ، شههنا  

 راه حق و دیکاکبرا .
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و همچنین بس مب الزم است همگی ب  راسمب  محکهم 

هس  و دبگسستنی چن  زده و رساکننه دشاام و ب 

یدچ  خنا امس فسماده امس کنیم ک  معسوف همهب  

است و از یدچ  خناودن دهی فسماده دهی کنیم ک  

در واق  منکس دیز همهب  اسهت و تهالش کنهیم در 

ان  تمبم کبرهب  دیکمب  اخالص داشت  ببشهیم و د

 اسالم همین است و بس.

ب   )اان یابت قسی  را ب ینین ک  همگهی دعهات 

 سهیز از تفسق  می کننن(.راخالص عمل و وحنت و 

بلی من ُاسلم وجه  هلل و ها محسن فل  اجهسه عنهن 

  کههس یرب  و ال خاف علیهم و ال هم احزدا  بله  

ک  رو  خاد را تسلیم خنا کسده و در عهین حهبل 

دیکاکبر است اجس و ربداش او دزد خهنا بهاده و 

 تسس بس یدب  دیست و غم و ادنوهی دناردن.

أسلم وجه  هلل و ها محسن  و و من أحسن دانب ممن 

ات   ملة ابهساهیم حنیفهًب و اتخها   ابهساهیم 

  کسی ک  رو  یخلیالً چ  کسی دان بهتس  دارد از 

خاد را تسلیم خنا کسده و در عین حبل دیکاکهبر 

است و دد بل راه ربک ابساهیم می رود و بساستی 

ک  خناودن ابساهیم را دوست و مح اب خاد قهسار 

 داده است.

دب  و إذا فعلاا فبحشة قبلاا وجندب علیهب یببء

و   أمسدههب بهههب قههل إ    ال اههأمس ببلفحشههبء 

أتقالا  علی   مب ال تعلما  قل امس ربی ببلقسط 

و اقیماا وجاهکم عنن کل مسجن و ادعاه مخلصهین 

ل  النان کمب بنأکم تعادو  فساقًب هن  و فساقًب 

لشیبطین اولیبء حق علیهم الضاللة إدهم اتخاوا ا

 من دو    و احس ا  أدهم مهتنو .

ن  ادجبم می دهنن می گاانن: رهنرا  بوقتی کبر 

مب بس اان راه باده ادن و خنا دیز مب را بنان 

بن خنا به  کهبر   کبر امس فسماده، بگا هسگهز 

می  دستار دمی دهن یاب کالمی را ب  خهنا دسه ت 

م ب  دهین ک  ب  ی  یگبهی دناران؟ بگا رسورگبر
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قسط و داد امس کسده و )فسماده است( در هس محل 

بهسا  ع هبدت خهنا خهبلو  اسجنه اای رو  خاد ر

کههسده و خبلصههبد  و  را بخاادیههن کهه  داههن و 

بسدبم  از ی  او است. همچنب  که  از اول شهمب 

عنه ااهی از شهمب  را خلق کسده ببز می گسدادن 

  و عنه ااهی داگهس گمساههی بهس و  تهناات ابف

ی گسدد بساستی ک  یدب  ب  جز خنا )بجب  واجب م

را دوست و سسرسست خاد قسار داده و او( شیبطین 

 گمب  می کننن ک  هناات ابفت  ادن.

اب أاهب الاان یمناا اتقهاا   حهق تقبته  و ال 

ال و ادتم مسلما  الی قال  تعهبلی اهام تماتنو ا

مب   ت یضو وجاه و تسادو وجاه. ا  کسهبدی که  اا

سعی یورده اان ، تقاا  خهنا را ریشه  کهسده و 

کنین ک  جز ب  مسلمبدی از ددیب دسوان تب یدجب 

ک  می فسمبان: )روز قیبمت( روز  است ک  چههسه 

هبای سفین و دارادی و چهسه هبای داگس سیبه می 

 شادن.

امبم ابن ع بس می فسمبان: چهسه هب  اهل سنت و 

جمبعت سفین و دارادی و چهسه هب  اههل بهنعت و 

 بگساای سیبه می شادن.حز

إ  الاان فسوقاا دانهم و کبداا شیعب لست مهنهم 

فی شیئ یدبدیک  دان خاد را ربرچ  ربرچ  کهسده 

و ب  گسوههب و حزبهب تقسیم شهنه ادهن، تها در 

 هیچ مارد  بب یدب  دیستی.

و مب أمسوا إال لیع هنوا   مخلصهین له  الهنان 

لک زکبة ولحنفبء و اقیماا الصالة و اؤتاا ا  ذا

ک   ب  یدهب  امهس دشهنه جهز اان دان القیمهة 

خبلصبد  بسا  خنا ع بدت کننن ک  دان و بسدبم  

از ی  او است و دمبز را بس رب داشهت  و زکهبت 

را بپسدازدههن کهه  ااههن، داههن راسههت و محکههم و 

 مستقیم است.

گنبد و بارگاه و قبرهای منسوب به 

 پیامبران جعلی و دروغین است.
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ک  تنهب درببر ق س ائ م  دروغ رسداز  دشهنه بل

ق سهب  منساب ب  ریبم سا  دیهز، سهبختگی اسهت 

مبدنن: ق س  ک  در دامن  کاهی در ل نب  دزداک 

بعل ک ک  ب  ی  ق س حضست داح می گاانهن و اهب 

ق س  ک  در جلا مسجن جبم  دمشق واق  است و ب  

ک  در واقه  ق س  ق س حضست ههاد معهسوف اسهت 

 ست.معبوا  رسس ابی سفیب  ا

و اب ق س أبی ابن کعب )صحببی( در شس  دمشق در 

ب   حبلی ک  ب  اتفب  تمبم علمب ابی ابن کعهب 

دمشق دیبمنه و همچنین ق سهب  همسهسا  ریهبم س 

م   )ُامهبت المؤمنین( در دمشهق در حهبلی که  ه

 یدب  در منان  مناره وفبت ابفت  ادن.

و اب ق س علی ابن حسین و امبم جعفهس صهبد  در 

ر حبلی ک  علمب بهس سهبختگی بهاد  یدهب  مصس د

هس  اتفب  دظس داردن و اان دو شخصیت بزرگهاار 

 دو در منان  وفبت ابفت  ادن.

شیخ ع نالعزاز کنبدی در کتبب الحناث المعهسوف 

می گاان: درببره ق س ریبم سا  ب  جهز ریهبم س 

خادمههب  هههیچ حههناث و روااههت ثببههت و مههارد 

ت  اطمینبدی در دست دیست و هستنن ک سبدی ک  گف

ادن ب  جز ق س ریبم س خادمب  تنهب ق هس حضهست 

 ابساهیم صحیح است.

سبب اضطراب در تعیین محل قبر بزرگان 

 چیست؟
علت اضطساب علمب در تعیین و تشهخیو محهل ق س 

ل   بزرگب  اان باده ک  محفاظ مبدن  ق س از جم

ک   مسبئل دانی دیست چا  ریهبم س اکهسم از اان

   شاد دهی فسماده است.ق س، محل سجنه واق

رس چیز  ک  دادستنش جزو مسهبئل دانهی د بشهن، 

ک   محفاظ مبدندش دیز واجب دیسهت. امهب علمهی 

خناودن ریبم سش را بسا  ی  فسستبده، محفهاظ و 

دگه بدی شنه است همچنب  ک  خناودن می فسمبان: 

خاد  إدب دحن دزولنب الاکس و إدب لحهبفظا  مهب 
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دیز از ی  محبفظت می قسی  را دبزل کسده و خاد 

 کنیم.

در حناث صحیح ماجاد است ک  ریهبم س فسمهاد: ال 

تزال طبئفة من أمتوی ظبهسان علی الحق ال اضهسهم 

تی تقهام السهبعة  من خبلفهم و ال مهن خهالهم ح

همیش  عنه اای از امتم بس دفبع از حق ببقی می 

مبدنن، کسبدی ک  بب یدب  مخبلفت می کننن و اب 

می  می خااهنن یدهب خاار کننهن، د را ذلیهل و 

تاادنن ب  یدب  ضسر  بسسبدنن و اان وض  ادام  

 دارد تب قیبمت بسرب خااهن شن.

راش  اان دروغ رسدازاهب گمساهی و بنعت گهزار  

و شسک است. گمساهب  گمب  کهسده ادهن که  سهفس 

کسد  ب  سا  اان ق سهب و دمبز خاادن  و دار و 

کسد  و غیهسه، دیبز کنبر یدهب و باسین  و لمس 

ع بدت و کبر دیک محساب می شادن حتی می بینهیم 

سس  ک  اکی از ریشاااب  رافضی ب  اسهم محمهن ر

دعمب  مشهار ب  شیخ صنو  و ملقب به  مستضهی و 

ابی جعفس طاسی در کتببی تألیف کهسده بهب دهبم 

ألحج الی زابرة المشبهن، در اان کتبب روااهبت 

به  سها   زابد  در رابط  بب زابرت ق س و سهفس

ک   یدهب را ب  ریبم س و اهل بیهت دسه ت داده 

 دماد  ی  بسا  زابرت خبد  خنا در دست دیست.

ضح  بیشتسان رواابتی ک  در کتببش ذکس کهسده وا

تسان دروغ و روشن تسان تهمت است و مهن بسهیبر 

بیشتس از اکبذاب و افتسائبت کتببههب  اههاد و 

تسا را داهنه ا م، دصبر  در ی  کتبب دروغ و اف

اان رواابت را در اصل منبفقین و کفبر ب  وجاد 

یورده و سبخت  ادن تب بنان شیاه بتاادنهن راه 

مسدم از ریشسفت ب  سا  داهن اسهالم را گسفته ، 

دانشب  را فبسن کسده و دبباد کننهنه اخهالص در 

ع بدت و داهن اعنهی شهسک را بسااشهب  اختهساع 

 کننن.
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ای داگهس از  سهلف همچنبدک  ابن ع بس و عهنه ا

صبلح در رابط  بب اان یا  شهساف  که  دربهبره 

قام داح می فسمبان: و قبلاا ال تار  یلههتکم و 

ال تار  ودوًا و ال سااعًب و ال اغاث و اعا  و دسسًا 

و قن أضلواا کثیسًا می گفتنن خنااب  خاد را تسک 

سس  دکنین و همچنین ودو و سااع، اغاث، اعا  و د

سدمهب  زاهبد  را را تسک دکنین و بنان شهیاه م

 گمساه کسددن.

)سلف( می فسمبان: اان رنج دبم، اسهبمی مهسدا  

صبلحی از قام داح باده وقتی مهسده ادهن مهسدم 

رو  ق س یدب  ع بدت کسده و سپس تصااس و مجسم  

 یدب  را سبخت  ادن.

امبم بخبر  در صحیح خاد ان داستب  را ب  طهار 

ده مفصل در اول کتبب قصو األد یهبء بیهب  فسمها

 است.

اان گاد  شن ک  عنه اای از فالسف  ستبره رسسهت 

و مشسک در تأاین ااهن شهسک، کتببههبای تهبلیف 

کسده و گسوه خ یث قسامط  ببطنی  بس دشمنی خنا 

به  کمهک اکهناگس  و رسال ب  تاافق رسهینه تهب

تاادستنن مسدمب  بسیبر زابد  را گمساه کسده و 

 از راه راست دورشب  کننن.

و دشبد  یدب  تعطیهل مسهبجن و در  کمتسان عالمت

هب  مقببل تعظیم و بزرگناشت ق ار ائم  است. ید

نن  بزر  داشهت  و یدههب را )مبد ق س ائم  را 

خبد  خنا( زابرت می کننن ق سههب را به  گاده  

اای بسا  خنا شساک قسار می دهنن ک  هسگز خهنا 

و ریبم س و ریشاااب  داهن به  ی  امهس دکهسده 

ننگب  خهاد را از بلک  خناودن متعبل  ب  شنت ب

 ی  ببز می دارد.

و مسجن همب  مکب  مقنسی ک  خناودن ب  سبختن و 

ع بدت و ذکس در ی  امس فسماده را عمالً تخساب و 

ب   واسا  کسده ادن دمبزهب  جمع  و جمبعهت را 
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بهبد  هب  واهی مبدنن: دمبز فقط رشت سس معصام 

 جباز است، تسک می کننن.

به عصمت امام علی اولین کسی که قول 

 را اختراع کرد.
فت  مبم علهی و خال اولین کسی ک  قال ب  عصمت ا

بالفصل و  را ابناع کسد رئیس اان منبفقب  ع ن  

رسس س أ اهاد  باد، ااهن مهسد در اصهل اههاد  

باده و به  اامهب  و اسهالم تظهبهس مهی کهسد و 

همچنب  ک  بالو دان دصبر  را ب  فسبد کشهبدن، 

سالم را به  فسهبد ابن س أ دیهز  خااسهت داهن ا

بکشبدن، امبم علی در عهن خالفت خااش وقتی شنین 

ک  ابن س أ ب  ابابکس و عمهس اهبدهت مهی کنهن 

خااست تب و  را ب  قتل بسسهبدن امهب او فهسار 

 کسد.

کسبدی دیز باددن ک  امبم علی را خنا  خااش می 

دادستنن امبم علی یدب  را بب یتش سازادن و در 

مس رابط  بب ک سبدی که  و  را بهس ابهابکس و ع

کنام از یدهب  را  بستس  می داددن فسماد: ههس 

بگیسم حنو مفتس  )هشتبد ضهسب  شهال ( را بهس و  

 جبر  می کنم.

اان گمساهب  دروغ رسداز، دد بل  روا  منبفقین 

و کفبر مهمتسان شعبر دان اسالم و سهتاا  ی  را 

ات تعطیل کسده و بزرگتسان سنت و روش از سنن هب

ریبم س را تسک کسده ادن بب چنهین بهبده  ااهی 

راچ و بی معنب در دمبز جمع  و جمبعت شسکت دمی 

 3کننن.

داردنگب  اان عقینه در میهب  مسهبجن و مقهببس 

فسقی دگااشت  و ادهااع ع هبدت مبدنهن: دمهبز، 

دعب، تالوت قسی ، ذکس و غیسه را همبدنن مسهبجن 

ی گبههًب در مقببس دیز مشسوع و روا می دادنن حت

                                                 
دیدیم که در ایران تا حکومت شیعه تشکیل نشد جمعه و جماعت وجود نداشت و اولین نماز جمعه تهران به امامت  - 3

 طالقانی پس از تشکیل حکومت و پیروزی انقالب اقامه شد )مترجم(.
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بب زبب  حبل اب مقبل ع بدت در کنبر ق س را بس 

نن در بسهیبر  از  ع بدت در مسبجن بستس  می ده

ماارد اگس اکی از یدب  قصن تاب  و ع بدت کنن، 

فارًا ب  دزد ق هس اکهی از بزرگهب  رفته  و در 

یدجب یدچنب  بب جنات ب  دعب و گسا  و خشهاع و 

در مسبجن  خضاع و تاب  کسد  می رسدازد ک  هسگز

و اههب دیمهه  هههب  شههب و سههجنه هههب  و  بههسا  

 رسوردگبر چنین حبلتی دانه دمی شاد.

د   کبر ب  جبای رسینه ک  بیشتس ی  جهبهال  چگا

قام دصبر  از حضست عیسی و مبدرش کمهک و اهبر  

می طل نن، اانهب دیز مسدگب  را ب  ابر  و کمک 

می خاادنن ی  هم در کبرهبای از ق یل حل مشکالت 

بس  بس یورده شن  دیبزهب، یسبدی کبرهب، غل ه  

دشمن، دف  مصی ت و بال و امثبل اانهب ک  جز در 

 تاا  رسوردگبر زمین و یسمب  دیست.

حتی وقتی اکی از یدب  ب  حج می رود هنف اصهلی 

بس  و دیت درودی اش ادجبم ع بدتی دیست ک  خنا 

می بو  فسض کسده و شعبر اکت رسستی یئین ابساهی

حج کهسد ، زاهبرت است بلک   مقصاد اصلی و  از 

منان  است و حتی هنف و  از زابرت منانه  دیهز 

کبر  دیست ک  ریبم س اکسم او را ب  ادجهبم ی  

فی  تشااق کسده همچنب  که  مهی فسمباهن: صهالة 

مسجن  هاا خیهس مهن الهف صهالة فیمهب سهااه إال 

من  مبز در مسهجن  المسجن الحسام خاادن  اهک د

ست  بهتس از خاادن  هزار دمبز در سباس مسبجن ا

 جز مسجن الحسام.

می  و در منان  مناره دیز ب  کبرهبای اهمیهت د

یل  دهن ک  خناودهن به  ی  امهس فسمهاده از ق 

عت  فسستبد  درود و سالم بس ریهبم س اکهسم، اطب

امههس و ت عیههت از سههنتهب  ااشههب ، احتههسام و 

بزرگناشت و  ب  دحها  که  او را از خهبدااده، 

قاام و حتی از دفس خهااش مح هاب ثسوت، اوالد، ا

ب   ک  تنههب منظهار و  از سهفس  تس بنادن. بل
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ست  منان ، زابرت ق س ریبم س و چنن ق س داگس ا

ک  د  تنهب خنا و ریبم سش ب  ی  امس دفسمهاده 

ادن بلک  ابرا  ریبم س دیز ی  را ادجبم دناده 

 و ائم  و ریشاااب  دانی هم تأاین دکسده ادن.

ت ق هس را بهس حهج خبده  خهنا رببعضی مااق  زا

بستس  داده و اب ی  دو را بهب ههم بسابهس مهی 

دادنن، در هس حبل ب  اتفب  تمبم علمهب، تمهبم 

 اان ماارد گمساهی یشکبر و ادحساف از دان است.

نهی از سفر به قصد زیارت قبر، رأی 

 جمهور علما است.
هار سفس کسد  باصل    قصن زابرت ق هس، دهزد جم

حهبل فسقهی دهنارد ی  ق س علم دبمشهسوع اسهت 

بس  ریبم س اب غیس ریبم س ببشن حتی رأ  جمهار 

ب   اان است در صارت وقاع چنین سفس  ی  مسبفس 

علت معصیت باد  سفسش دمی تاادهن دمبزههباش را 

مل  شکست  بخاادن بلک  ببان تمهبم یدههب را کب

بخاادن بسا  اان بسخارد شنان دیز ب  اان حناث 

ده ادن ک  می فسمبان: ال صحیح ریبم س استنبد کس

تشنو السوحبل إال إلی ثالثة مسبجن المسجن الحهسام 

و المسجن األقصی و مسجن  هاا ب  سا  هیچ مکبدی 

مسهجن  -6ببر سفس د ننان جز ب  سا  سه  مسهجن: 

همین مسجن خادم )جهب   -3مسجن األقصی  -2الحسام 

ب   شک و تسدان دیست ک ( ریبم س از هم  بیشتس 

لم و یگهبهی داشهت  اسهت. کلیه  اان مسهئل   ع

احبداثی ک  در رابط  بب زابرت ق س یمنه ضهعیف 

ی و جعلی هستنن. تب حن  گبلک  بیشتس یدب  سبخت

مت  ک  امبم مبلک و بسیبر  داگس از مجتههنان ا

دارد بگاای: ق س ریبم س  تاسالم می گاانن: کساه

ک   را زابرت کسدم، مشسوع و مسهتحب ااهن اسهت 

ریهبم س رسهین ، بهس و  سهالم س وقتی ب  دزد ق 

کنی، همبدنن صحبب  و تهببعین که  چنهین کهسده 

 ادن، اان ماضاع در جبهب  داگس روشن گشت  است.
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اکی داگس از اعمبل دبمشسوعی ک  از ی  دهی شنه 

بس  طااف کسد  غیس کع   است. تمهبم مسهلمبدب  

لمعمهار اان متفق ادن ک  طااف فقط مخصاص بیت ا

یت امهبباده و جباز دیسهت  کنی همچها  صهخسه ب

المقنس، حجسه ریبم س، ق   کاه عسفهبت و غیهسه 

 را طااف کسد.

و همچنین بس اان دیز متفق ادن ک  لمس کهسد  و 

باسین  دیز، جز بسا  رکن امبدی و حجهس األسهاد 

ساد لمهس گشهت  و  دبمشسوع و دبروا است حجس األ

باسینه می شاد و رکن امبدی فقط لمهس مهی شهاد 

 باسین  رکن امبدی ضعیف است. چا  قال ب 

امب باسین  و لمس کسد  امبکنی همچا  گاش  هب  

بیت   الحسام، دو رکن شهبمی، مقهبم ابهساهیم، 

صخسه بیت المقنس، حجسه ریبم س، ق س ریهبم سا  

 و اولیب و غیسه همگی دبمشسوع و دبروا است.

پیامبر اکرم از اینکه امتش مانند 

 داده است. یهود و نصاری گردد، هشدار
در صحیحین )مسلم و بخبر ( از ابی هساسة رواات 

است ک  ریبم س اکسم فسماد: قبتهل   الیههاد و 

النصبر  اتخاوا ق هار أد یهبئهم و فهی روااهة 

لمسلم لعن   الیههاد و النصهبر  اتخهاو ق هار 

أد یبئهم مسبجن خناودن اهاد و دصبر  را دبباد 

ل سهجنه قهسار کنن ک  ق س ریبم سا  خاد را محه

داده ادن و در رواات مسلم یمنه ک  خنا اهاد و 

دصبر  را لعنت کنن ک  ق هس ریهبم سا  خهاد را 

 سجنه گبه قسار داده ادن.

باشه  و عو همچنین در صحیحین از ام المهؤمنین 

فق ن ع بس رواات است ک : لمب دزل بساب سال   ط

اطسح خمیصة ل  علی وجه : فإذا اغتمو بهب کشفهب 

  وجه  فقبل و هها کهاالک لعهن   الیههاد و عن

النصبر  اتخاوا ق ار اد یبئهم مسبجن احار مهب 

ک   صنعاا ریبم س اکسم در مسض الافبتش هس ببر 

احسبس شنت درد می کسد بب تک  ربرچ  اای صهارت 
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م برکش را می راشبدن امب ب  محض اانک  مقنار  

 یرام می شن، فارًا ربرچ  را بس مهی داشهت و در

همب  حبلت می فسماد خنا اهاد و دصبر  را لعنت 

کنن ک  ق س ریبم سا  خاد را محهل سهجنه قهسار 

مت  داده ادن ریبم س ب  وسیل  اان جمهالت به  ا

 خاد از ارتکبب چنین عملی هشنار می داد.

و دوبههبره در صههحیحین از ام المههؤمنین عباشهه  

رواات است ک  فسماد: قبل رسال   فی مسض  الا  

اقم من  لعن   الیههاد و النصهبر  اتخهاوا لم 

ق ار اد یبئهم مسبجن و اوال ذالهک أبهسز ق هسه 

غیس أد  خشی أ  اتخا مسهجنًا ریهبم س اکهسم در 

  بهس دخااسهت فسمهاد: یهمب  مساضی یخس ک  از 

نت کنهن که  ق س  خناودن اهاد و دصهبر  را لع

گس  ریبم سا  خاد را محل سجنه قسار داددن، و ا

نین دمهی فسمهاد، ق هسش را بلنهن مهی ریبم س چ

کسدام امب تسس از اان باد ک  م بدا سجنه گهبه 

 مسدم قسار بگیسد.

ک   در صحیح مسلم از جننب بن ع ن  رواات اسهت 

فسماد: سمعت رسال   ق ل مات  بخمس إدهی أبهسؤ 

الی   أ  اکا  لی مهنکم خلیهل فهأ    اتخهادی 

 و لا کنت متخهاًا خلیالً کمب اتخاا ابساهیم خلیالً 

من امتی خلیال التخات أبببکس خلهیال أال و إ  مهن 

فال  کب  ق لکم اتخاوا ق ار أد یبئهم مسبجن أال 

من  تخاوا الق ار مسبجن فإدی أدهبکم عن ذالهک 

ادتخبب کنم بسائت  4از اانک  در میب  شمب خلیلی

خاد را ب  دزد خنا اعالم می کنم خناودن مسا ب  

ادتخبب فسماده و اگس قسار باد  عناا  خلیل خاد

در میب  امتم کسی را ب  عنهاا  خلیهل ادتخهبب 

کنم، ابابکس را ادتخبب می کسدم، یگهبه ببشهین 

ب   امتهب  ق ل از شمب ق س ریهبم سا  خهاد را 

محل دمبز ت نال کسده باددن، بینار ببشین شهمب 

                                                 
باب  6د که محبت وی در دل باالترین محبت باشد. النهایة فی غریب الحدیث و األثر جخلیل به دوستی گفته می شو - 4

 خاء )مترجم(.
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ق سهب را سجنه گبه قسار دنهین مهن شهمب را از 

 دارم.چنین کبر  ببز می 

صحیح مسهلم از ابها مسثهن غنها   و همچنین در 

لی  رواات است ک  ریهبم س فسمهاد: ال تجلسهاا ع

الق ار و ال تصلواا الیهب رو  ق س دنشینین و ب  

 سا  ا  دمبز دخاادین.

از اباسعین خنر  دیز رواات است ک  می فسمبان: 

ریههبم س اکههسم فسمههاد: األرض کلهههب مسههجن إال 

جب  سهسزمین محهل سهجنه  المق سة و الحمبم هم 

 5است جز گارستب  و حمبم.

در صحیحین از ام المؤمنین عباش  رواات است ک  

فسماد: لموب اشتکی الن ی ذکهس له  بعهض دسهبئ  

أدهب رأت کنیة بأرض الح شة اقبل ل : مبراهة و 

شة  کبدت أم سهلمة و أم ح ی هة أتیهب أرض الح 

س   فکستب من حسنهب و تصبواسهب فیههب فسفه  رأ

بل: أولئک إذا مبت فیهم السجل الصبلح بنهاا فق

ئک  علی ق سه مسجنًا و صاوروا فی  تلک الصوار اول

 شسار الخلق عنن .

س   وقتی ریبم س اکسم مساض شن همسسش مبرا  کنی

اای را ک  در سسزمین ح شه  داهنه بهاد بهسااش 

تعساف می کسد، ام سلم  و ام ح ی   )ک  در وقت 

ش  رفته  باد دهن از زا بئیههب و هجست( به  ح 

تصبواس داخل ی  گفتنن، ریهبم س اکهسم سهسش را 

مسد  بلنن کسد و فسماد: ی  قام )دصهبر ( اگهس 

صبلحی در میب  یدههب بمیهسد بهس ق هسش مسهجن  

سبخت  و ی  تصبواس را داخل ی  می بسدهن یدهب  

 بنتسان مخلا  دزد خناانن.

ابههن ع ههبس مههی فسمباههن: لعههن رسههال   زوارات 

 6لمتخاان علیهب المسبجن و السسجالق ار و ا

نت  ریبم س خنا زدب  زاهبرت کننهنه ق هس را لع

کسده و همچنین بس کسبدی ک  بس رو  ق س، مسهجن 

                                                 
 ابوداود، ابن ماجه و ترمذی آن را روایت کرده بعضی از آنها آن را مرسل دانسته و حافظ آن را صحیح می داند. - 5
 دانسته است. ابوداود، نسائی و ترمذی آن را روایت کرده و تزمذی آن را حسن - 6
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سبخت  و ی  را چساغبدی می کننن لعنت فسسهتبده 

 است.

امبم مبلک در ماطأ از ریبم س اکسم دقهل کهسده 

ک  فسماد: اللههم ال تجعهل ق هس  و ثنهب اع هن 

س مسا بتی قهسار دهنه که  رسسهتش رسوردگبرا ق 

 شاد.

مههنه کهه  یو همچنههین در سههنن  ابههی داود دیههز 

ریبم س فسماد: ال تتخاوا ق س  عینًا و ال تتخاوا 

بیاتکم مقببس ق س مسا محهل رفهت و یمهن قهسار 

دنهین و منبزل خاد را ب  گارستب  ت نال دکنین 

)رس ع بدت در گارستب  حهسام و دبمشهسوع اسهت( 

مسبجن مبدنن: دمبز، تالوت قهسی ، امب ع بدت در 

ان  دعب و غیسه )امس  مشسوع و دستار خنا است ا

یابت قسی  را ب ینین ک  همگی یدههب ادسهب  را 

 ب  ع بدت در مسبجن تشااق می کننن(.

و من أظلم ممن من  مسبجن   أ  ااکس فیهب اسم  

بهب چ  کسی ظبلمتس از ی  کسی است و سعی فی خسا

ذکس و ابد خنا در مسبجن منه   ک  )مسدم را( از

 کسده و در واسادی مسجن تالش می کنن؟ 

إدمب اعمس مسبجن   من یمن ببهلل و الیام األخس و 

ک   أقبم الصالة کسبدی مسبجن را یببد می کننهن 

ب  خنا و روز قیبمت اامهب  داشهت  و دمهبز را 

 بسرب  می داردن.

کل  قل أمس ربی ببلقسط و أقیماا وجهاهکم عنهن 

سجن بگا رسوردگبرم به  عهنالت دسهتار داده و م

امس فسماده ک  در هس مسجن  ع بدت خاد را بسا  

 خنا خبلو کنین.

و أ  المسبجن هلل فالت دعهاا مه    أحهنًا مسهبجن 

متعلق ب  خناانن رس همساه خهنا کسهی داگهس را 

 دخاادین.

فی بیات أذ    أ  تسف  و ااکس فیههب اسهم  در 

ا اجبزه داده بس رب گشت  و در خبد  هبای ک  خن

 یدهب ذکس و ابد خنا گسدد.
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و ال ت بشسوهن و أدتم عهبکفا  فهی المسهبجن در 

بب  سبجن مشهغال اعتکهبف هسهتین  حبلی ک  در م

 همسسا  خاد مقبربت دکنین.

کسم فسمهاد: صهالة ردر صحیحین یمنه ک   یبم س ا

صالت  فهی بیته  و مالسجل فی ال سجن تفضل علهی 

شسان درجة و فی لفع صالة الجمبعة ساق  بخمس و ع

أفضل من صالة أحنکم بخمس و عشسان درجهة. دمهبز 

بسابهس بستهس از دمهبز و  در  25ادسب  در مسجن 

منزل و اب مغبزه اش می ببشن و در لفظهی داگهس 

درج  بستهس از دمهبز  25می فسمبان: دمبز جمبعت 

 هس کنام از شمب )بصارت ادفساد  است(.

می رکه  در حناث صحیح یمهنه  یهبم س بزرگهاار 

فسمبان: أثقل الصالة علی المنبفقین صالة العشبء 

و صالة الفجس و لا اعلما  مب فیهمهب ألتاهمهب و 

لا ح اًا و لقن هممت أ  یمس ببلصالة فتقهبم ثهم 

عی،  یمس رجال فیصلی ببلنبس ثم أدطلهق بسجهبل م

صالة  معهم حزم من حطهب الهی قهام ال اشههنو  ال

ببلنبر سنگین تهسان دمهبز  فأحس  علیهم بیاتهم

بس دوش شمب منبفقین دمبزهب  عشبء و ص ح است و 

اگس می دادسهتنن چه  اجهس و ربداشهی در ی  دو 

سجن مهی رسهبدندن  دمبز وجاد دارد خاد را ب  م

حتی اگهس تنههب رو  دسهت و زادها ممکهن بهاد، 

ب  بسرهبای دمهبز  بساستی ک  می خااستم دستار 

بمت دمبز ادتخبب جمبعت داده و مسد  را بسا  ام

کنم و سپس بب مسدادی ک  هیزم و چاب خشک همساه 

داردن بهسوم و منهبزل کسهبدی را که  در دمهبز 

 جمبعت حبضس دشنه ادن بسازادم.

تی أدر صحیح سملم از اباهساسه رواات شنه که  

ئن  الن ی رجل أعمی فقبل رسال   إد  لیس لی قب

ل   دی إلی المسجن فسأل رسهال   أ  اهسخوداقا

فلمب ولی دعبه فقبل: هل تسم  النناء ببلصهالة؟ 

ضس  قبل دعم قبل: فأجهب مهسد دببینهبای به  مح

ریبم س یمنه و گفهت: ا  ریهبم س خهنا کسهی را 
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ن بسسبدن ب  مسج دنارم ک  دستم را گسفت  و مسا

و از ریههبم س درخااسههت کههسد تههب اجههبزه دهههن 

دمبزهباش را در منهزل بخاادهن ریهبم س به  و  

د امب وقتی مسد خااست بسود ریبم س و  اجبزه دا

را صههنا زد و فسمههاد: یاههب صههنا  اذا  را مههی 

رس  شنا ؟ ی  مسد گفت: بله ، ریهبم س فسمهاد: 

 ببان اجببت کنی )ب  مسجن بیبای(.

همچنین در صحیح مسلم یمنه ک  ع ن  ابن مسهعاد 

قی   غهنًا مسهلمًب  من سهسوه أ  ال فسماده است: 

صلاات حیث انبد  بهنو فإ    فلیحبفع علی هاه ال

شسع لن یوکم سنن الهن  و إدهن من سننن الهن  و 

لا أدکهم صهلیتم فهی بیهاتکم کمهب اصهلی ههاا 

المتخلف فی بیت  لتسکتم سنة د یوکم و لا تسکتم 

سن  جل اتطههس فیح سنة د یکم لضللتم و مب من ر

الطهار ثم اعمن إلی مسجن من ههاه المسهبجن إال 

هب  کتب   ل  بکل خطاة اخطاهب حسنة و اسفعه  ب

درجة و احط عن  بهب خطیئة و لقن رأتینب و مهب 

اتخلف عنهب إال منبفق معلام النفب  و لقن کهب  

فی  السجل اؤتی ب  اهبد  بین رجلین حتی اقهبم 

 الصوف.

هس کس ک  دوست دارد فسدا  قیبمت  ب  صارت اهک 

هب  مسلمب  ب  حضهار خهنا بسسهن، از ااهن دمبز

نن بساستی ک  خناودن سنتهب  هناات را محبفظت ک

هب  بسا  ریبم س شمب مشسوع فسماده و ااهن دمبز

ان  از جمل  ی  سنتهب هستنن و اگس شمب مبدنن ا

نزل  فسد  ک  از دمبز جمبعت تخلف کهسده و در م

خاد دمبز را خاادهنه در منبزلتهب  دمبزههب را 

بخاادین راه و روش ریبم ستب  را تسک کسده اان 

ه و روش و  را تهسک کنیهن گمهساه مهی و اگس را

شاان هس کس ک  وضا  صحیحی گسفت  و سپس ب  اکی 

از مسبجن بسود بب ههس قهنمی که  بهس مهی دارد 

خناودن بسا  و  حسن  ااهی داشهت ، درجه  ااهی 

مقبمش را بلنن کسده و گنبهی را از و  ربک مهی 
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یهبم س( رکنن )شمب( مب را می دانان )در زمهب  

لف جز منبفعی یشکبر  هیچ کس از دمبز جمبعهت تخ

دمی کسد. )ب  تحقیق می دان  اگس کسی مساض باد 

فس  بب وجاد مساضهی اش( خهاد را در میهب  دو د

یوازا  می کسد و ی  دو دفس و  را کمک کهسده و 

 می یورددن تب داخل صف دمبز جمبعت می شن.

  است ک  مب بب کتببهبای ک  یاان فصل بسیبر وس

ر اان مارد داشهت  ااهم، بس راه و روش هناات د

ست  بسیبر هشنار داده اام ک  ب  راستی جناای ا

میب  اهل تاحین دد بل  روا  یئین ابساهیمهی و 

تببعین دانی که  خناودهن ریهبم سادش را بهسا  

تحقق بخشین  ب  ی  فسستبده و کتببهباش را دیز 

ب  همین منظار دبزل فسماده و در میهب  کسهبدی 

نه و تاحین را بب شهسک ک  حق را بب ببطل راشبد

 یمیخت  ادن.

)این آیات قرآن را بنگرید که همگی به 

 توحید امر کرده و از شرک حذر 

 می دهند(.

و اسأل من أرسلنب من ق لک من رسلنب أجعلنب من 

دو  السحمن یلهة اع نو  درببره کسبدی ک  ق ل 

ام  از تا ب  عناا  ریبم س یدهب را فسسهتبده ا

خناابدی را بهسا   مهسبب  بپسس،یاب ب  جز خنا 

 رسستش قسار داده اام؟

ی   و مب أرسلنب من ق لک من رسهال إال دهاحی ال

أد  ال إل  إال أدب فبع نو  مب هیچ ریهبم س  را 

حی  ق ل از تا دفسستبده اام مگس اانک  ب  او و

قی جهز مهن وجهاد  کسده اام ک  هیچ مع اد بس ح

 دنارد رس فقط مسا رسستش کنین.

فی کل امهة رسهاالً أ  اع هنوا   و و لقن بعثنب 

اجتن اا الطبغات در میب  هس امتی ریهبم س  را 

م عاث کسدام تب ی  قام   رارسسهتش کهسده و از 

 طبغات دور  گزاننن.
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ب   و مب أمسوا إال لیع نوا   مخلصین ل  النان 

یدهب امس دشنه باد جز اانک  خبلصهبد  بهسا    

 از ی  او است.ع بدت کننن ک  دان، فقط 

فأقم وجهک للنان حنیفًب فطسة   التی فطس النبس 

علیهب ال ت نال لخلق   ذالک النان القیم و لکن 

اکثس النبس ال اعلما  ان هین الیه  و اتقهاه و 

من  من المشهسکین  أقیماا الصهالة و ال تکادهاا 

مب  الاان فسقاا دانهم و کبداا شیعًب کل حهزب ب

 لناهم فسحا .

بسا  ع بدت و دان ربک خنا خبلو کنیهن، خاد را 

اان فطهست خناودهن  اسهت که  مهسدم را بهس ی  

یفسانه و یفسانش رسورگبر غیس قببل تغییس است، 

اان دان محکم و استاار است امهب بیشهتس مهسدم 

دمی دادنن ب  سا  خنا بسگشهت  و تقهاا  او را 

داشت  ببشین و دمبز را بسا  داشت  و از زمهسه 

دگیسان مشسکینی که  داهن خهاد را مشسکین قسار 

ربرچ  ربرچ  کسده و ب  گسوههب  متعند  تقسهیم 

 شنه ادن و هس حزبی ب  بسدبم  خاد شبدمب  است.

 

ب  بعن بب تصسفی  498ص 4مجماع الفتبو  جلن 

 ادنک.

 

 

 

 

 

 


